COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 55th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

1511.90

1511.90

1. ปาล์มสเตียรินดิบ มีส่วนประกอบหลัก คือ ไตรกลีเซอไรด์
ที่มีกรดไขมันอิสระน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้าหนักและ
มีความชืนและสิ่งเจือปนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้าหนัก
โดยทั่วไปจะน้าเข้าในลักษณะกึ่งของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
ปาล์ม สเตียริน ดิบ เป็น แฟรกชัน ที่มีจุด หลอมละลายสูง
ทีไ่ ด้จากกระบวนการแยกส่วนน้ามันปาล์มดิบในขันตอนเดียว
หรือหลายขันตอน

1. Crude palm stearin, consisting mainly of
triglycerides, with less than 5 % by weight of
free fatty acids and less than 0.25 % by weight of
moisture and impurities. It is generally presented
as a semi-solid at room temperature and
is the high-melting fraction obtained by a
one-stage or multi-stage fractionation of crude
palm oil.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

1511.90

1511.90

2. ปาล์มเสตียริน ที่ทาให้บริสุทธิ์ ฟอกและกาจัดกลิ่น
(อาร์บีดี) มีส่วนประกอบหลัก คือ ไตรกลีเซอไรด์ ที่มีกรด
ไขมันอิสระน้อยกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้าหนัก ที่มีความชืน
และสิ่งเจือปนน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้าหนัก ผลิตภัณฑ์
มีลักษณะเป็นแฟรกชันของแข็ง สีขาวจนถึงสีค่อนข้างเหลือง
มีจุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ 33-39 องศาเซลเซียส ที่ได้จาก
กระบวนการแยกส่วนน้ามันปาล์มหลังจากผ่านกระบวนการ
ตกผลึกภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ใช้เป็นน้ามันปรุงอาหาร ส้าหรับท้าชอร์ทเทนนิ่ง เนยเทียม
ผลิตขนมหวานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

2. Refined Bleached Deodorized (RBD) palm
stearin, consisting mainly of triglycerides, with
less than 0.2 % by weight of free fatty acids
and less than 0.15 % by weight of moisture
and impurities. It is a white to yellowish solid
fraction with a melting point of 33 to 39 °C
obtained by the fractionation of palm oil after
crystallization at controlled temperatures.
The product is used as cooking oil, for shortening
margarine and for the production of confectionary
and bakery products.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 55th Session)
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1904.10

1904.10

1. ผลิต ภัณ ฑ์ขนมอบกรอบในลัก ษณะเกลีย วอัด
มีส่วนประกอบหลัก คือ เมล็ดหักของข้าวโพด น้ามันเมล็ด
ดอกทานตะวันและผงชีส โดยผงชีสประกอบด้วย ผงบัตเตอร์
มิลค์ สีผสมอาหาร (สกัดจากพริกปาปริก้า) และเกลือ

1. Crisp snack product in the form of extruded
curls, consisting mainly of maize (corn) groats
with added sunflower oil and cheese powder.
The cheese powder also contains buttermilk
powder, colouring matter (paprika extract)
and salt.

เมล็ดหักของข้าวโพด มีปริมาณความชืนขันต้นร้อยละ 12 - 13
และน้ามาเพิ่มความชืนโดยการเพิ่มน้าร้อยละ 2 - 6 เพื่อให้
ได้แรงเสียดทานที่เหมาะสมภายในเครื่องอัด ภายใต้แรงดัน
และอุณ หภูมิสูง ตามที่ก้า หนด หลัง การอัด ผ่า นเกลีย ว
เกลียวข้าวโพดจะถูกท้าให้แห้ง และเติมผงชีส และน้ามัน
เมล็ดดอกทานตะวัน โดยใช้เครื่องโรยผงปรุงรส

The maize (corn) groats, initially having a moisture
content of 12 to 13 %, are further moistened
by adding 2 to 6 % water to achieve the optimal
friction in the extruder under the required
pressure and high temperature. After extrusion,
the maize (corn) curls are dried and then the
cheese powder and sunflower oil are added
to the product in a flavouring drum.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
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ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ
2007.99

2007.99

1. พีชพิวเร ที่ได้จากลูกพีชสดน้ามาบดและลอดผ่านตะแกรง
ซึ่งมีขนาดรูกว้าง 0.4-0.8 มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ์นี จะน้าไป
ผ่านกระบวนการท้าความร้อนด้ว ยไอน้าภายใต้แรงดัน
ที่ก้าหนด (สุญญากาศ) ที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส
เป็น เวลา 50-60 นาที เพื่อ ลดปริม าณน้าในผลิต ภัณ ฑ์
และเพิ่ม ความหนืด ผลิต ภัณ ฑ์น้าเข้า ในถังบรรจุข นาด
160 กิโลกรัม หรือ 235 กิโลกรัม

1. Peach purée obtained from fresh peaches which
have been crushed and then passed through a
sieve with an aperture of 0.4 to 0.8 mm. The product
thus obtained is then heat treated by steam under
reduced pressure (vacuum) at a temperature of 50
to 60 °C for 50 to 60 minutes, to reduce the water
content in the product and increase its viscosity.
The product is presented in 160 kg or 235 kg drums.

ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารตี ค วามข้ อ 1 (หมายเหตุ ข้ อ 5 Application of GIRs 1 (Note 5 to Chapter 20)
ของตอนที่ 20) และ 6
and 6.
2106.90

2106.90

30. ของปรุงแต่งที่ได้จากการสเปรย์ดรายแอปเปิ้ลเขียว
พิ ว เร โดยการเติ ม มอลโทเดกซ์ ท ริ น ซึ่ ง เป็ น สารน้า
ในการจั บ ตั ว มี ป ริ ม าณร้ อ ยละ 57 โดยน้ า หนั ก ของ
ผลิตภัณฑ์ขันสุดท้าย ผลิตภัณฑ์นีน้าเข้าในลักษณะเป็นผง
สามารถละลายน้าได้ทังหมดและเจตนาน้าไปใส่ในอาหาร
เช่น นมผง

30. Preparation obtained by spray-drying
green apple purée to which maltodextrin
has been added as a carrier agent in a quantity
such that it constitutes 57 % by weight of the
final product. It is presented in powder form,
is entirely soluble in water and is intended to
be added to foodstuffs, e.g., milk powder.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

2106.90

2106.90

31. ของปรุงแต่งที่ได้จากการสเปรย์ดรายนาผักโขม
โดยการเติมสารโพแทสเซียมคาร์บอเนต (สารปรับให้เป็นกรด)
และมอลโทเดกซ์ทริน (สารน้าในการจับตัว) โดยมีปริมาณ
มอลโทเดกซ์ทรินร้อยละ 70 โดยน้าหนักของผลิตภัณฑ์
ขันสุดท้าย ผลิตภัณฑ์นีน้าเข้าในลักษณะเป็นผงสามารถ
ละลายน้าได้ทังหมดและเจตนาน้าไปใส่ในอาหาร เช่น ซุป
ผัก และ ซอส

31. Preparation obtained by spray-drying
spinach juice to which potassium carbonate
(an acidity regulator) and maltodextrin (a carrier
agent) have been added. The quantity of maltodextrin
constitutes 70 % by weight of the final product.
It is presented in powder form, is entirely soluble
in water and is intended to be added to
foodstuffs, e.g., vegetable soups and sauces.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
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2309.90

2309.90

7. ของปรุงแต่งสาหรับอาหารสัตว์ น้าเข้าในลักษณะเป็น
ไมโครกรานูลส์ ประกอบด้วย น้ามันปาล์มที่ผ่านกรรมวิธี
ไฮโดรจีเนชั่น ร้อยละ 89.45 เลซิตินจากถั่วเหลืองดิบ ร้อยละ
10 ซิลิกอนไดออกไซด์ ร้อยละ 0.5 และสารแต่งรส ร้อยละ
0.05 ของปรุงแต่งนีจะถูกใช้เป็นอาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์
(สุกร) และบรรจุในกระสอบที่มีน้าหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม
หรือ 800 กิโลกรัม

7. Preparation for animal feeding, presented
in the form of microgranules, containing
hydrogenated palm oil (89.45 %), crude soya
lecithin (10 %), silicon dioxide (0.5 %) and a
flavour enhancer (0.05 %). The preparation is
used as a feed supplement for pigs, and is
put up in sacks with a net weight of 25 kg or
800 kg.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

3701.30

3701.30

1. แผ่น เคลือบนายาที่ไวต่อแสง ที่ยังไม่ได้ถ่าย
(ขนาด 550 มิลลิเมตร x 650 มิลลิเมตร x 0.3 มิลลิเมตร,
605 มิลลิเมตร x 730 มิลลิเมตรx 0.3 มิลลิเมตร และ
743 มิลลิเมตร x 925 มิลลิเมตร x 0.3 มิลลิเมตร) แต่ละแผ่น
ประกอบด้ว ย แผ่ น อิเล็ กโทรเคมิ คอลลี่ เกรนด์ ท้ าจาก
อลูมิเนียมเคลือบด้วยสารเคมีที่มีความไวแสงอัลตร้าไวโอเลต
(มี ส่ ว นผสมของสารอิ น ทรี ย์ เ รซิ น (ฟี โ นลิ ก ) และ
สารประกอบไดอาโซ)

1. Plates, presensitised, unexposed
(dimensions : 550 mm x 650 mm x 0.3 mm,
605 mm x 730 mm x 0.3 mm and 743 mm x
925 mm x 0.3 mm), each consisting of an
electrochemically grained sheet of aluminium
coated with ultraviolet (UV) light sensitive
chemicals (a mixture of organic resins (phenolic)
and diazo compounds).

เมื่อฟิล์มเนกาทีฟหรือโพสิทีฟถูกถ่ายด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต When exposed with UV light through a negative
จะถูกน้าไปล้างและผ่านกรรมวิธีแล้วแผ่นจะถูกน้าไปใช้ or positive film, developed and processed,
ส้าหรับการพิมพ์ออฟเซต
the plates will be used for offset printing.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
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6102.30

6102.30

1. เสือผ้าสตรีถักแบบนิต (ท้าด้วยโพลิเอสเทอร์ล้วน) 1. Women’s knitted garment (100% polyester),
แขนยาว มีกระเป๋า มีป กเสื อ และเปิดด้านหน้าทังหมด with long sleeves, pockets, a collar and a
ยึดติดด้วยตัวปิดชนิดเลื่อน (ซิป)
full-length opening at the front fastened with
a slide fastener (zipper).
เสือผ้านีถูกออกแบบมาให้ยึดติดอยู่กับเสือผ้าชันนอกของ This garment is designed to be attached to a
สตรีด้วยตัวปิดชนิดเลื่อน (ซิป) สามารถสวมใส่แยกกันได้ women’s outer garment by means of the slide
โดยเสือผ้าทังสองนีน้าเข้ามาพร้อมกัน
fastener (zipper). It can also be worn independently.
The two garments are presented together.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 14
Application of GIRs 1 (Note 14 to Section XI
ของหมวด 11 และหมายเหตุข้อ 9 ของตอนที่ 61) และ 6 and Note 9 to Chapter 61) and 6.

6210.50

6210.50

1. เสือผ้าสตรี ท้าจากผ้าทอไนลอนล้วน เคลือบพลาสติก
(โพลิยูรีเทน) บนผิวด้านนอกไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
พืนผิวด้านในมีผ้าซับใน ซึ่งเป็นผ้าทอไนลอนล้วนคลุมด้วย
ชันพลาสติกที่สามารถมองเห็นได้ด้ว ยตาเปล่า เสื อผ้านี
มีปกเสือ กระเป๋า และหมวกคลุมศีรษะที่ถอดออกได้ยึดติด
กับเสือผ้าโดยมีตัวปิดชนิดเลื่อน (ซิป) มีกระดุมกด แถบ
ตะขอและแถบห่วง (เวลโคร) ชายเสือมีสายดึงให้เสือผ้า

1. Women’s garment made from 100 %
nylon woven fabric. It is coated with plastics
(polyurethane) on the exterior surface, but
the coating cannot be seen with the naked
eye. The interior surface, which has a lining of
100 % nylon woven fabric, is covered with a
layer of plastics which is visible to the naked

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
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กระชับ ปิ ดด้านหน้ าโดยด้านขวาทับ ด้านซ้ายด้ว ยตัว ปิ ด eye. The garment has a collar, pockets and a
ชนิ ดเลื่ อน (ซิป ) ที่ซ่อนอยู่ ใต้ส าบเสื อซึ่งยึดติดด้ว ยแถบ detachable hood which is attached to the
ตะขอและห่วง (เวลโคร)
garment by means of a slide fastener (zipper),
press studs and hook and loop (Velcro) strips.
There is a draw-string to tighten the garment
at the bottom. It closes at the front, right over
left, with a slide fastener (zipper) concealed
beneath a placket held in place by hook and
loop (Velcro) strips.
เสือผ้านีถูกออกแบบมาให้ยึดติดอยู่กับเสือผ้าด้านในของ This garment is designed to be attached to an
สตรี ด้ วยตั วปิ ดชนิ ดเลื่ อน (ซิ ป) เสื อผ้ านี สามารถสวมใส่ inner women’s garment by means of an interior
แยกกันได้ เสือผ้าทังสองนีน้าเข้ามาพร้อมกัน
slide fastener (zipper). This garment can also
be worn independently. The two garments are
presented together.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 14
ของหมวด 11, หมายเหตุข้อ 2 (ก) ของตอนที่ 59,
หมายเหตุข้อ 5 และ 8 ของตอนที่ 62) และ 6

Application of GIRs 1 (Note 14 to Section XI,
Note 2 (a) to Chapter 59, Notes 5 and 8 to
Chapter 62) and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
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6307.90

6307.90

6. ก้านทาความสะอาดชินงาน (ความยาว 12.8 หรือ
16.2 เซนติ เ มตร) ประกอบด้ ว ยด้ า มจั บ โพลิ โ พรพิ ลี น
ที่ปลายด้านหนึ่งหุ้มด้วยผ้าโพลิ เอสเทอร์ถัก 2 ชัน ซึ่งผ่าน
กระบวนการท้าความร้อน

6. Cleanroom swabs, (12.8 or 16.2 cm in length)
consisting of a polypropylene handle, one end
of which is thermally bonded to two layers of
knitted polyester fabric.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3 (ข) และ 6

Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.

8528.51

8528.51

5. มอนิ เ ตอร์ สี ประกอบด้ ว ยแผงจอภาพผลึ ก เหลว
ทรานซิส เตอร์แ อ็คทีฟชนิดฟิล์ม บาง (ทีเอฟที แอลซีดี)
ขนาด 23 นิว (58.4 เซนติเมตร) อยู่ร่วมในตัวเรือนเดียวกัน
กับวงจรควบคุม ล้าโพงในตัว ขัวต่อวีจีเอ (วิดีโอกราฟิก
อาร์เรย์) 1 ช่อง ขัวต่อเอชดีเอ็มไอ (การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย
ความละเอียดสูง) 1 ช่อง ขัวต่อเสียงเข้า 1 ช่อง และแผง
ควบคุมด้านหน้า (เมนู, ลด/ระดับเสียง, เพิ่ม/ข้อมูล, เลือก/
อัตโนมัติ)

5. Colour monitor comprising a 23 inch
(58.4 cm) active-matrix thin film transistor
liquid crystal display (TFT LCD) panel combined
in the same housing with control circuitry,
integrated speakers, one VGA (Video Graphics
Array) connector, one HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) connector, one Audio-In
connector and front panel controls (Menu,
Minus/Volume, Plus/Source, Select/Auto).

มอนิเตอร์มีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- ความละเอียด (สูงสุด) 1920 x 1200 พิกเซล (60 เฮิร์ตซ์)
(รับสัญญาณแบบอนาล็อก) ระยะห่างระหว่างพิกเซล
0.265 มิลลิเมตร
- ความสว่าง 300 แคนเดลา/ตารางเมตร
- อัตราความเปรียบต่าง 1000:1

The monitor has the following basic features :
- Resolution (max) : 1920 x 1200 (60 Hz) pixels
(analog input), pixel pitch 0.265 mm;
- Brightness : 300 cd/m2;
- Contrast ratio : 1000:1;
- Horizontal frequency : 24 – 83 KHz;
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- ความถี่แนวนอน 24 – 83 กิโลเฮิร์ตซ์
- Vertical refresh rate : 48 – 76 Hz;
- อัตราการสะท้อนของแสงบนจอภาพในแนวตัง 48 – 76 เฮิร์ตซ์ - Supports High-bandwidth Digital Content
- รองรับไฮแบนด์วิธ ดิจิทัล คอนเท็นต์ โพรเทคชั่น (เอชดีซีพี) Protection (HDCP) to prevent transmission
เพื่อป้องกันการส่งเนือหาความละเอียดสูงที่ไม่เข้ารหัส
of non-encrypted high definition content.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

8541.40

8541.40

1. ชุดแผงประกอบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) 62 ดวง
ติดตังอยู่บนแผงวงจรพิมพ์ (ขนาด ยาว 440 มม. และกว้าง
5 มม.) เรียงต่อกันเป็นแถว มีขัวต่อไฟฟ้าอยู่ด้านล่างของ
วงจรพิมพ์ แต่ละชุดประกอบด้วยแอลอีดีชิปและไดโอดรวมอยู่
ภายในพืนผิวของชุดดังกล่าวเคลือบด้วยสารฟลูออเรสเซนต์
ชุดแผงแอลอีดีถูกใช้เป็นแบ็คไลท์ให้กับจอผลึกเหลว (แอลซีดี)
ของโทรทัศน์ หลอดไฟแอลอีดีชนิดทรงกระบอก และไฟ
ตกแต่งภายนอก อุปกรณ์นีไม่มีวงจรควบคุมไฟฟ้าที่จ้าเป็น
ในการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ และปรับแรงดันไฟฟ้า
ให้อยู่ในระดับที่ใช้งานกับชุดแอลอีดี

1. Assembly of 62 light-emitting diode (LED)
packages mounted on a printed circuit board
(with the dimension of 440 mm in length, 5 mm
in width) in a row with an electric connector at
the bottom of the printed circuit board. Each
package consists of an LED chip and a diode
combined inside. The surface of the package
is coated with fluorescent material. The LED
assembly is used, e.g., in the backlight unit of
liquid crystal display (LCD) TVs, tubular-type LED
lamps and exterior lighting. The device does
not have the control circuitry necessary to rectify
AC power and convert voltage to a level usable
by the LEDs.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.
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8704.21

3. ยานยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน
แบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซล)
ขนาดความจุของกระบอกสูบ 1,686 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ยานยนต์นีมีลักษณะเป็นตอนเดียว ประกอบด้วยประตู 2 ประตู
พร้อมหน้าต่าง และที่นั่ง 2 ที่ พร้อมติดตังอุปกรณ์นิรภัย
ส้าหรับคนขับรถและผู้โดยสาร 1 คน และมีอุปกรณ์อ้านวย
ความสะดวกบริเวณด้านหน้าของรถ ด้านหลังของที่นั่ง
ทังสองที่ จะมีที่กัน (แบบยึดติด) แยกส่วนหน้าของพาหนะ
จากส่วนหลังด้วยแผ่นแพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์ใช้เป็น
ที่เก็บของ โดยที่ไม่มีที่นั่งถาวรหรือจุดยึดถาวร ส้าหรับการ
ติดตังที่นั่งและอุปกรณ์นิรภัย ไม่มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
หรือความปลอดภัย และมีห่วงล๊อคจ้านวน 4 ห่วงบริเวณ
ท้ายกระบะส้าหรับยึดสิ่งของโดยใช้สายรัด มีพืนที่ว่าง 2 ที่
บริเวณด้านหลังของที่นั่งด้านหน้า ซึ่งสามารถใช้ส้าหรับติดตัง
ที่นั่งอื่น ๆ เป็นแถวที่ 2 ได้ ช่องทางเดียวที่จะน้าของไป
บรรทุกคือผ่านทางประตูแบบยกขึนที่อยู่ด้านหลัง น้าหนัก
ยานยนต์รวมน้าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) คือ 1,950 กิโลกรัม
และเฉพาะน้าหนักของยานยนต์ คือ 1,290 กิโลกรัม

3. Two-wheel-driven motor vehicle, with a
compression-ignition internal combustion piston
(diesel) engine of a cylinder capacity of 1,686 cc.
The vehicle has a single enclosed space with
only two doors with windows and two seats
with safety equipment for the driver and one
passenger and comfort features in the front
area. Behind the two seats, there is a barrier
(bolted into place) separating the front part
of the vehicle from the rear part with a platform
intended to be loaded with goods; no permanent
seats, nor permanent anchor points and fittings
for installing seats and safety equipment; no
comfort or safety features; and four rings on
the platform to secure the load by using straps.
There are two spaces behind the front seats,
which can be used to install other seats to
form a second row. The only access to the
load area is through the lift-up tailgate in the
rear. The g.v.w. (gross vehicle weight) is 1,950 kg
and the unladen vehicle weight is 1,290 kg.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.
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8711.50

8711.50

1. รถจักรยานยนต์ ที่ดัดแปลงเป็นพิเศษและติดตังอุปกรณ์
เพื่อ ใช้ใ นการดับ เพลิง อุป กรณ์ดับ เพลิง ได้มี การติด ตั ง
โครงสแตนเลสสตีล ประกอบด้วยถัง 2 ถัง ที่เชื่อมต่อกัน
บรรจุน้ากับโฟมจ้านวน 25 ลิตร และถังขนาดบรรจุ 6.8 ลิตร
ที่มีความดันอากาศ 300 บาร์ ส้าหรับส่งถ่ายแรงดันอากาศ
สายดับเพลิงยาว 30 เมตร ที่เก็บสายดับเพลิงพร้อมหัวฉีดล้าง/
หั ว ฉีดแบบหอก และไฟฉุกเฉิ น พร้ อมสั ญญาณเตือนภั ย
แบตเตอรี่ส้ารองและแผงวงจรไฟฟ้าที่แยกออกมาได้ถูก
ติด ตั งเพื่อ รองรับ อุป กรณ์ไ ฟฟ้า เพิ่ม เติม เพื่อ สนับ สนุน
อุปกรณ์ดับเพลิงนี ชินส่วนของรถจักรยานยนต์บางส่วน
จะถูกถอดออก เช่น ที่นั่งด้านหลัง กล่องใส่ของด้านข้าง
กล่องใส่ของบริเวณเบาะด้านหลัง กันชนด้านหลัง และ
ทีว่ างเท้าของผู้โดยสาร

1. Motorcycle, specially modified and equipped
with fire-fighting equipment. The fire-fighting
equipment, which is mounted on to an added
stainless steel frame, consists of two interconnected
25 litre tanks for premixed water and foam, a
6.8 litre tank filled to 300 bars pressure for
delivering compressed air, a 30 metre hose, a
hose reel, nozzles/lance attachment, and
emergency lights and sirens. A backup battery
and separate circuit boards are also installed
to accommodate additional electrical devices.
In order to support the fire-fighting equipment,
some parts of the motorcycle have been
removed, such as the rear part of the motor
bike, side panniers, top box, rear protection
frame and passenger footrest.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.
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2. อุปกรณ์สาหรับนวด มีลักษณะคล้ายเก้าอี ประกอบด้วย
โครงที่หุ้มด้วยหนังด้านใน เบาะนั่ง พนักพิงและที่พิงศีรษะ
ส่ ว นประกอบส้า หรั บ นวดติดตังอยู่ ภ ายในอุ ปกรณ์นี
ซึ่งประกอบด้วย
- ถุงที่สามารถขยายออกได้ที่มีกลไกในการส่งผ่านแรงสั่น
หลายต้าแหน่ง
- ระบบลูกกลิงและถุงอากาศ
- ที่วางเท้าสามารถยืดได้

2. Massage apparatus, resembling a chair,
consisting of a frame upholstered with leather
on the inner side and with padded seat, back
and headrest. It is fitted with built-in massage
components comprising :
- Inflatable bladders with a mechanism delivering
vibrational friction at a number of points;
- A system of rollers with air cells;
- Extendable footrests.
The massage apparatus also has an “L-shaped”
guide rail, made of lead, a forward-sliding design,
waist heating, a speaker, “Bluetooth®” connection
and provides support for devices with the
“Android 2.0+” operating system. This “zero
gravity” massage apparatus is used to massage
the body from neck to feet, by kneading, tapping,
vibration, “shiatsu” technique or pressure.
The massaging mechanism can be adjusted
using a power-operated remote control. Massage
time, area and speed are all adjustable, as is
the air cell intensity.Rated power: 260 W; rated
voltage : 110 V.

อุปกรณ์ส้าหรับนวดนีมีรูปทรงเป็นตัวแอล ท้าจากตะกั่ว
ออกแบบให้เลื่อนปรับเอนไปข้างหน้า ให้ความร้อนบริเวณเอว
มี ล้า โพงเชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยบลู ทู ธ และรองรั บ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.0+ อุปกรณ์ส้าหรับนวดนี
เป็น อุปกรณ์แบบไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งใช้ส้าหรับนวดร่างกาย
ตังแต่ล้าคอถึงเท้า โดยวิธีนวดคลึง เคาะเบา ๆ สั่น นวดแบบ
“ชิอัตสึ” หรือกดจุด กลไกการนวดสามารถปรับระดับด้วย
รีโมทคอนโทรลไฟฟ้า สามารถตังเวลาและบริเวณที่จะนวด
ระดับความเร็วในการนวดให้เหมาะสมกับระดับความแรง
ถุงลม อุป กรณ์นี มีก้าลังไฟฟ้า 260 วัตต์ กระแสไฟฟ้า
110 โวลต์

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3(ข) และ 6

Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.
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